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Borgarráð 

 

Samkomulag við Reiti fasteignafélag hf., Reiti – skrifstofur ehf. og Reiti – iðnað ehf. um 
uppbyggingu á lóðinni Suðurlandsbraut 34/Ármúli 31 – aðilaskipti 

 

Óskað er eftir að borgarráð samþykki að í stað Reita fasteignafélags hf., kt. 711208-0700, 
fyrir hönd Reita – iðnaðar ehf., kt. 530117-0570 og Reita – skrifstofa ehf., kt. 530117-
0730, taki Orkureitur ehf., kt. 490222-1460, við réttindum og skyldum samkvæmt 
samkomulagi vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á lóðinni Suðurlandsbraut 34/Ármúla 31 í 
Reykjavík, dags. 9. mars 2021. 

Aðilaskiptin verði samþykkt að því gefnu að nýr aðili, Orkureitur ehf., undirriti viðauka við 
samkomulag dags. 9. mars 2021, þar sem félagið skuldbindur sig til að standa skil á greiðslum 
skv. samkomulaginu og til þess að hlíta að öðru leyti ákvæðum samkomulagsins og þeim 
kvöðum sem eru á lóðinni. Skrifstofu borgarstjóra og borgarritara er falið að útbúa og undirrita 
viðauka við samkomulagið um aðilaskiptin. 

Greinargerð:  

Þann 9. mars 2021 var gert samkomulag um lóðina Suðurlandsbraut 34/Ármúla 31 við 
lóðarhafa lóðarinnar. Samkomulagið var byggt á samningsmarkmiðum Reykjavíkurborgar á 
nýjum uppbyggingarsvæðum sem samþykkt voru á fundi borgarráðs 31. janúar 2019. Óskað 
er nú eftir að borgarráð samþykki að Orkureitur ehf., taki við réttindum og skyldum samkvæmt 
samkomulagi dags. 9. mars 2021.   

Skyldur samkvæmt samkomulaginu eru m.a. að undirgangast skuldbindingu um 
greiðsluþátttöku, kvöð um leiguíbúðir og kauprétt Félagsbústaða. Samkvæmt 7. gr. 
samkomulags aðila dags. 9. mars 2021, er bann við sölu/framsali fasteignarinnar L103543, að 
hluta eða heild, áður en greiðslur skv. samkomulaginu er greidd, nema að fengnu samþykki 
borgarráðs sem mun samþykkja ef kaupandi lóðarréttinda staðfestir yfirtöku kvaða sem á 
lóðinni eru skv. samkomulaginu. Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara mun útbúa og undirrita 
viðauka við samkomulagið sem tilgreinir aðilaskiptin. 

 

Ívar Örn Ívarsson 
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara 

 
 

Hjálagt:  
1. Samkomulag vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á lóðinni Suðurlandsbraut 34/Ármúli 31 í 

Reykjavík dags. 9. mars 2021. 
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